
            

OLIMPÍADA PIAUIENSE DE MATEMÁTICA (OPiM) – 2019

REGULAMENTO

1. APRESENTAÇÃO

O Departamento de Matemática da Universidade Federal do Piauí (UFPI) realizará no ano de

2019 a 11ª edição da Olimpíada Piauiense de Matemática (OPiM). Criada em 1998, a OPiM

teve sua última edição em 2013.  A OPiM faz parte de um Programa de Extensão da UFPI

registrado na PREXC.

2. PARTICIPANTES

A OPiM é uma competição direcionada aos estudantes de escolas do Estado do Piauí, da rede

pública ou privada, que estejam cursando desde o 6º ano do Ensino Fundamental ao Ensino

Médio. 

3. OBJETIVOS

3.1 Interferir decisivamente em prol da melhoria do ensino de Matemática no Estado do Piauí,

estimulando alunos e professores a um aprimoramento maior propiciado pela participação em

olimpíadas.

3.2 Despertar nos alunos a curiosidade sobre a Matemática e a vontade de querer aprender e

solucionar problemas matemáticos. 

3.3  Descobrir  jovens  com talento  e  colocá-los  em contato  com profissionais  e  projetos  de

pesquisa de alto nível, propiciando condições favoráveis para a formação e o desenvolvimento

de uma carreira científica e tecnológica.

3.4 Contribuir para a integração das escolas com a universidades, institutos de pesquisa e as

sociedades científicas.



            

3.5  Selecionar  e  treinar  estudantes  para  representar  o  Piauí  em  competições  nacionais  e

internacionais de Matemática.

3.6 Promover a inclusão social por meio da difusão do conhecimento. 

4. NÍVEIS

A OPiM - 2019 possuirá três níveis de participação, de acordo com a escolaridade do aluno: 

Nível 1 - Para alunos matriculados na 6º ou 7º anos do Ensino Fundamental, das redes pública

ou privada, quando da realização da primeira fase da OPiM. 

Nível 2 - Para alunos matriculados na 8º ou 9º anos do Ensino Fundamental, das redes pública

ou privada, quando da realização da primeira fase da OPiM. 

Nível 3 - Para alunos matriculados em qualquer ano do Ensino Médio, das redes pública ou

privada, quando da realização da primeira fase da OPiM. 

5. FASES

A OPiM realizar-se-á em duas etapas: 

1ª Fase - Realizada em cada escola com inscrição válida na OPiM, sendo de responsabilidade

da escola a aplicação da prova. A data da aplicação da prova da 1ª fase é 20 de Agosto de 2019.

2ª Fase  - Realizada nos Polos de Aplicação da OPiM distribuídos em alguns municípios do

Estado do Piauí a serem divulgados pela Coordenação da OPiM conforme calendário. A data da

aplicação da prova da 2ª fase é 05 de Outubro de 2019. 

Os  horários  das  provas  assim  como  os  polos  de  aplicação  da  2ª  fase  serão  amplamente

divulgados em momento oportuno. 

6. ESTRUTURA DAS PROVAS

As provas da OPiM - 2019 tem o mesmo formato nos três níveis: 



            

1ª Fase - Uma prova objetiva com 20 questões com duração de 2 horas e 30 minutos. Nesta

etapa cada questão terá valor de 1 ponto. 

2ª Fase – Uma prova discursiva com 6 questões com duração de 4 horas. Nesta etapa cada

questão terá valor de 20 pontos. 

7. ELABORAÇÃO DAS PROVAS

As provas da primeira e segunda fase são elaboradas por uma banca especializada, composta

por membros diversos lugares do Brasil, sendo nomeados pelo Comitê Executivo da OPiM e

sob a presidência de um membro do Comitê Executivo da OPiM. 

8. COORDENAÇÃO

A coordenação da OPiM é composta por dois comitês: 

Comitê Executivo: Constituído pelos docentes do Departamento de Matemática da UFPI: João

Carlos de Oliveira Souza (coordenador), Ítalo Dowell Lira Melo (coordenador adjunto), João

Xavier da Cruz Neto, Newton Luis Santos e Pedro Jorge Santos, tem a função de promover o

vínculo institucional entre as escolas e as universidades participantes e convidar professores a

participarem do Comitê Acadêmico.

Comitê Acadêmico: Constituído por professores que possuam vínculo com alguma instituição

de ensino superior público ou sem fins lucrativos, e estudantes de pós-graduação, que possuam

algum envolvimento prévio com competições de Matemática, coordenado por um dos membros

do comitê  executivo,  estará  centralizado no Departamento  de  Matemática  da  UFPI,  tem a

função de coordenar a atuação da OPiM em cada região e contribuir com outras atividades da

olimpíada. 

9. REALIZAÇÃO DA OPiM

A realização da OPiM terá o mesmo formato nos três níveis de participação:



            

A 1ª fase da OPiM será realizada em cada escola com inscrição válida. Cada Escola possuirá

um Professor(a) Responsável que ficará encarregado pela 1ª fase em sua Escola. O cadastro da

Escola e do Professor(a) Responsável será feito através de formulário eletrônico disponível no

site  da  OPiM.  Ao  se  inscrever,  a  Escola  poderá  aplicar  a  prova  da  1ª  Fase  a  todos  (ou

parcialmente) os alunos que atendam o item 4 deste regulamento ficando sob responsabilidade

da escola os custos de impressão e aplicação das provas da 1ª fase. O Professor(a) Responsável

ficará encarregado de enviar as pontuações totais de todos os alunos por meio de formulário

eletrônica ao Comitê Executivo da OPiM. As provas da 1ª fase serão enviadas para o Professor

Responsável pelo e-mail cadastrado na inscrição da escola.

A 2ª fase da OPiM é realizada nos Polos de Aplicação distribuídos pelo estado do Piauí e a

correção das provas feita na UFPI, por uma banca especializada e constituída pelo Comitê

Executivo. 

10. DIVULGAÇÃO

A ampla divulgação da OPiM dar-se-á através de mensagens às escolas e aos professores de

Matemática das redes privadas e públicas, da página eletrônica e redes sociais da OPiM e da

UFPI e de cartaz informativo. 

11. INSCRIÇÃO

Cada  aluno  que  quiser  participar  da  OPiM  -  2019  deverá  informar  o(a)  professor(a)  ou

gestor(a) de sua instituição de ensino para efetuar a inscrição da Escola e o cadastro de um

Professor(a) Responsável. 

Cada Professor(a) Responsável ficará responsável em repassar e divulgar aos alunos dos três

níveis  todas  informações  pertinentes  a  OPiM  -  2019.  Além  disso,  ficará  responsável  por

repassar à Coordenação da OPiM quaisquer informações sobre a realização da prova da 1ª fase

em cada nível. 



            

A inscrição da Escola  e do Professor(a)  Responsável  dar-se-á  exclusivamente  por  meio de

formulário eletrônico no site da OPiM que estará disponível até a data 14 de Julho de 2019.

12. REALIZAÇÃO DAS PROVAS

A participação dos alunos na OPiM é individual e será: 

12.1 Verificado o documento de identidade de cada aluno no ato da prova.

12.2 Permitido apenas o uso de lápis, borracha, caneta, régua ou compasso para resolver as

questões das provas; não é permitido o uso de calculadora, nem a consulta a anotações ou

livros.

12.3  Desligado  qualquer  aparelho  eletrônico  (por  exemplo,  telefone  celular)  durante  a

realização da prova.

12.4 Contamos com a honra olímpica dos aplicadores de provas e Professor(a) Responsável

para que respeitem o dia de aplicação e o limite de tempo de cada prova e que não divulguem

as questões antes e depois da hora da prova.

13. SELEÇÃO PARA A SEGUNDA FASE

A Escola poderá inscrever na 2ª fase no máximo 10 alunos em cada nível (total de no máximo

30 alunos)  que tiveram as melhores notas na 1ª fase e cujo a nota na 1ª fase foi igual ou

superior a 50% dos pontos. A Escola poderá inscrever para a 2ª fase até 02 (dois) alunos (com

as maiores notas), por nível, com nota inferior a 50%, exclusivamente no caso em que nenhum

aluno da escola consiga obter nota maior ou igual a 50% na 1ª fase. Nos demais casos, a Escola

não poderá inscrever nenhum aluno com nota na 1ª fase inferior a 50% dos pontos mesmo que

isso implique em inscrever menos de 10 alunos por nível na 2ª fase.  Os alunos que foram

medalhistas de OURO na edição 2018 da OPiM e que obtiverem nota igual ou superior a 50%

dos pontos na 1ª fase da edição de 2019 poderão ser classificados para a 2ª fase da edição de

2019 fora da cota de 10 alunos por nível, podendo exclusivamente neste caso, a escola 



            

inscrever mais de 10 alunos por nível na 2ª fase. Em caso de empate, a Escola decidirá seu

próprio critério de desempate na 1ª fase.

14. PONTUAÇÃO DOS ALUNOS

A prova da primeira fase é constituída de 20 problemas objetivos, cada problema valendo 1

ponto. Essa fase é apenas classificatória. A prova da segunda fase é constituída de 6 problemas

discursivos, cada problema valendo 20 pontos. A Nota final (pontuação) é a nota obtida na

segunda fase, ou seja, de 0 a 120 pontos. A pontuação de cada aluno assim como a nota de corte

para cada premiação não são divulgadas pela Coordenação da OPiM. 

15. CRITÉRIOS DE DESEMPATE

Na 2ª  fase, caso ocorra empate de dois  ou mais alunos no mesmo nível serão adotadas as

seguintes regras para desempate: 

15.1  O  aluno  que  estiver  em  uma  série  menor  levará  vantagem.

15.2 Caso o empate persista, o aluno que for mais novo (considerando a data de nascimento

completa) terá vantagem.

16. PREMIAÇÃO DOS ALUNOS

A OPiM  premiará  em  cada  nível  os  alunos  que  obtiverem  as  melhores  pontuações  da

competição com prêmios simbólicos: 

a) Medalha de Ouro.

b) Medalha de Prata.

c) Medalha de Bronze.

d) Menção Honrosa.

As premiações serão dadas de acordo com as notas de corte a serem definidas pelo Comitê

Executivo após a realização da 2ª fase.



            

17. PREMIAÇÃO DA ESCOLA E DO PROFESSOR(A)

A OPiM premiará  simbolicamente  a  Escola  e  o(s)  respectivo(s)  Professor(es)  com melhor

desempenho. As premiações das escolas serão definidas de acordo com o desempenho de seus

alunos em cada nível segundo o seguinte critério: 05 (cinco) pontos para cada medalha de ouro,

03 (três) pontos para cada medalha de prata, 02 (dois) pontos para cada medalha de bronze e 01

(um) ponto para cada menção honrosa. 

A pontuação total da escola será dada através da soma das pontuações obtidas usando o critério

acima nos 3 níveis.  Ao critério do Comitê,  poderão ser dadas premiações de destaque para

alguma(s) escola(s) que participar(em) da competição. Todo Professor(a) Responsável cuja a

Escola tenha aluno premiado receberá certificado de professor premiado.

18. CERIMÔNIA DE PREMIAÇÃO

Anualmente  será  realizada  a  Cerimônia  de  Premiação  da  OPiM,  em data  e  local  a  serem

definidos e divulgados pelo Comitê Executivo da OPiM. A organização da Olimpíada não se

responsabilizará por eventuais despesas dos alunos premiados para participarem da Cerimônia

de Premiação. 

19. DISPOSIÇÕES FINAIS

O participante da competição (aluno ou escola) que apresentar comportamento considerado

eticamente inadequado ou antidesportivo, que ferir este Regulamento ou trouxer prejuízo à boa

imagem da competição será eliminado. Todas as situações não previstas neste Regulamento

serão apreciadas e julgadas pelo Comitê Executivo da OPiM. 

Teresina - PI, 07 de Junho de 2019.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apoio:



            

                 OPiM 2019 – Calendário

Inscrições: de 07 de Junho até 14 de Julho de 2019

PROVA 1ª Fase: 20 de Agosto

Envio do resultado da 1ª fase: de 21 de Agosto a 04 de Setembro

Divulgação dos locais de prova: até 30 de Setembro

PROVA 2ª Fase: 05 de Outubro

Resultado: até 25 de Novembro

Cadastro dos professores de alunos premiados: até 20 de Dezembro

Cerimônia de Premiação: Fevereiro de 2020

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Apoio:


